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Esimerkkilän yksityistien tiekunnan säännöt (suppea)
Tiekunnan nimi:
Tiekunnan kotipaikka:
Tiekunnan toimielin:

Esimerkkilän yksityistien tiekunta
Mallilan kunta
Esimerkkilän yksityistien hoitokunta

Tiekunta voi laatia itselleen hallintoaan ja muuta toimintaansa koskevat säännöt. Säännöissä
voidaan poiketa yksityistielain säännöksistä, jos se on erikseen sallittu. Tältä osin tiekunnan on
hyväksyttävä säännöt yksimielisesti. Muussa tapauksessa riittää enemmistöpäätös.
Säännöt eivät saa loukata tieosakkaalle yksityistielaissa säädettyjä oikeuksia tai tieosakkaiden
yhdenvertaisuutta. Kaikilla tieosakkailla on oikeus pyynnöstä saada hoitokunnan puheenjohtajalta
jäljennös säännöistä.
Esimerkkilän tiekunta on kokouksessaan x.y.zzzz hyväksynyt seuraavanlaiset säännöt:
1. Tiekunta voi hankkia, ostaa tai tarjota tiekunnan jäsenille myös muita palveluja, joista on määrätty
tiekunnan säännöissä. Tiekunta huolehtii tieosakkaiden jätehuollosta toimimalla osakaskiinteistöjen
jätekimpan kimppaisäntänä. Yksityiskohdista on sovittu kimppasopimuksessa.
2. Hoitokuntaan on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin. Tällä
hetkellä hoitokunnassa on kolme varsinaista jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä.
3. Tiekunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja tai kaksi hoitokunnan jäsentä yhdessä ellei
säännöissä ole toisin päätetty. Tällä hetkellä nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeus on myös tiekunnan
käyttämällä tieisännöitsijällä.
4. Tiekunnan kokous voidaan pitää myös sähköisessä toimintaympäristössä, jos tiekunnan kokouksessa niin
päätetään tai tiekunnan säännöissä niin määrätään. Tällä hetkellä tällaista tarvetta ei ole.
5. Tiekunnan on pidettävä vuosikokous vuosittain sekä tarpeen mukaan muita kokouksia. Tiekunnan
kokouksen ajankohdasta voidaan päättää tiekunnan kokouksessa tai säännöissä. Tiekunnan kokouksessa
tai säännöissä voidaan päättää, ettei tiekunta pidä vuosikokousta kaikkina vuosina. Tällä hetkellä on
päätetty pitää vuosikokous kahden vuoden välein.
6. Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta tai muu tiekunnan säännöissä määritelty taho. Tällä
hetkellä koollekutsuja on tiekunnan käyttämä tieisännöitsijä.
7. Tiekunnan säännöissä voidaan määrätä kirjallista kokouskutsua täydentävästä tavasta ilmoittaa tiekunnan
kokouksen ajankohta. Tällä hetkellä käytetään muistutusilmoitusta sekä tiekunnan kotisivulla että kylän
ilmoitustaululla.
8. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan
kokousta. Tiekunnan säännöissä voidaan pidentää lyhyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää
määräaikaa. Tällä hetkellä noudatetaan lain mukaisia määräaikoja.
9. Tiekunnan kokouksen puheenjohtajan tai muun tiekunnan säännöissä määritellyn tahon on huolehdittava
kokouspöytäkirjan laadinnasta. Tällä hetkellä vastuu on tiekunnan käyttämällä tieisännöitsijällä.
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10. Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ajoissa niin, että asia voidaan valmistella ja esittää
kokouskutsussa. Säännöt tulevat voimaan, kun hoitokunta on ilmoittanut sääntöjen hyväksymisestä
Maanmittauslaitokselle ja ne on merkitty yksityistierekisteriin.

